
  Aşa s-a născut un evreu 
  
 Aveam doisprezece ani. Tocmai isprăvisem clasa a cincea. A-nceput 
vacanța și maică-mea se ocupa de mine. Încerca să mă-nveţe franceză fără  prea 
mult succes. A fost scurt. S-a enervat, mi-a dat o palmă şi lecţii n-au mai fost. 
Situaţia era ciudată. N-o ţin minte pe maică-mea ocupându-se de mine. De 
regulă, ca şi tata, pur şi simplu nu era prezentă. Eu îmi petreceam zilele citind și 
jucând-mă cu amicii. Mai era ceva straniu în această vară. Nu mai trebuia să 
merg în tabără ca-n anii de dinainte. Asta era bine. Uram tabăra ministerului de 
externe (acolo lucra mama). Ce făcea la ministerul de externe n-aveam idee dar 
taberele erau rele. Făceam pipi în pat noaptea și în fiecare dimineață salteaua și 
așternutul erau puse la uscat pe balustrada verandei, în văzul tuturor. Și asta era 
o lună la munte la Timișul de sus pe Valea Prahovei și o lună la mare la Vasile 
Roaită, târguleț uitat de Dumnezeu pe malul Mării Negre. Uram taberele. Mă 
sileau să mănânc „lapte de pasăre”, niște gogoloaie de vanilie care pluteau în 
lapte îndulcit. Până azi nu suport mirosul de vanilie. Acum eram liber să fac ce 
vreau și nici „lapte de pasăre” nu eram silit să mănânc. Aflasem că maică-mea 
fusese dată afară de la minister pentru că era evreică. N-am nici cea mai vagă 
idee cine mi-a spus, desigur nu mama. Probabil că la școală unde mai erau copii 
cu belea similară. La așa școală învățam eu, deja de un an bătut pe muchie. Am 
înțeles în consecință că și eu sunt evreu. Faptul era o noutate dar nu m-a 
preocupat în mod deosebit. N-aveam nici cea mai vagă idee ce-i aia. Ani mai 
târziu am descoperit că nu eram singur. Se povestea o poveste cum că în clasă la 
frate-meu (mai mare cu trei ani), Ghiuri a făcut-o pe Donca de jidancă împuțită. 
S-a convocat urgent o ședință cu copiii și părinții ca să se discute problema. La 
ședință a venit bunica lui Ghiuri (părinții erau probabil prea ocupați cu diverse 
probleme de stat). Când a auzit bunica ce-a spus Ghiuri a izbucnit cu o furie 
evidentă:  
– Dar tu ce ești bă! 
 Dar asta e doar o poveste și nici măcar nu știu dacă e adevărată așa că-i 
mai bine să m-ntorc la a mea. 
 E vară, nu prea cald, și eu m-am dus la amicul Șușnea din clasele primare. 
Probabil că asta a fost ultima dată când ne-am văzut. Viața, școala, ne-au 
despărțit drumurile. În minte aveam c-ar fi murit la coadă la Cartagina în flăcări 
dar un bun amic și coleg de școală mi-a spus că nu-i adevărat. Cel de-a murit 
așa a fost Mureșeanu (pe el nici că-l țin minte) și asta a fost cam un an mai 
târziu, dar de…au trecut de-atunci ani mulți și memoria ne face feste. Orișicum 
m-am dus în dimineața aceea de vară la Șușnea ca să ne jucăm. Stătea într-o 
casă mică cu curte, prin spatele Clemenței, școala mea primară. Curtea avea 
gard verde, de lemn, ca la țară și lângă casă era o verandă umbroasă acoperită 
cu iederă sau poate cu viță de struguri (asta nu mi-e limpede dar nici nu 
contează). Era plăcut și ne-am jucat (nu că mai știu cu ce), am băut limonadă și 
era bine. Se făcu de prânz și am luat-o spre casă. Pe stradă, în drumul meu o 



gașcă de copii de vârsta mea, cam cinci sau șase. Unu din ei, mai răsărit, m-a 
acostat:  
– L-ai făcut pe Vaisman de jidan?  
Amenințarea era evidentă și eu (naiv foarte pe-atunci) m-am grăbit să-i răspund: 
– Cum se poate? Și eu sunt evreu. 
– Aha! Jidan carevasăzică. Las că ți-arătăm noi ție! Și ridică pumnii. 
Am băgat de seamă că șansele mele sunt mici și am pornit la tratative de război. 
– Dar voi sunteți mulți și eu doar unul. 
– În regulă, spuse șeful găști, așa să fie. Vaisman! Tu și cu el! 
M-am poziționat pentru luptă și am așteptat la semn. Vaisman a venit în fața 
mea și fără ezitare mi-a repezit două drepte la figură. M-am sculat de pe jos 
plângând și m-m dus acasă. 
 De nenumărate ori m-am întâlnit de atuncea cu semiți filosemiți antisemiți 
sau simpli oameni dar lecția nu mi-am uitat. Pare evident că sunt evreu și m-am 
născut ca atare în acea dimineață însorită de vară. 


